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Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt neiespējamo,
Par spīti ikdienišķībai –
Uzplaucēt brīnumu dzīvē.
Par spīti grūtumam Laimīgiem būt.
(L. Brīdaka)

Lai Z iemassvētku miers un klusums

Рождство и Новый год – для
каждого из нас особенное
время. Это время, когда несмотря на предпраздничные
хлопоты, всё же хоть немного нужно задуматься о достигнутом в минувшем году
и мысленно перенестись в
ближайшее будущее.

dod spēku visu cerību piepildījumam
2014. gadā!

Ziemassvētku un Jaunā gada
sagaidīšana katram no mums
ir īpašs laiks. Tas ir laiks, kad
neraugoties uz pirmssvētku
steigu, kaut mazliet ir nepieciešams pakavēties domās par
paveikto šajā gadā un paraudzīties uz turpmāko nākotni.
Šajā īpašajā laikā mēs pārdomājam, kas ir noticis pa šo gadu
novadā, kādas ir būtiskākās novitātes un, kas mums būtu vēl
darāms. Tādēļ vēlos teikt sirsnīgu paldies visiem tiem, kas aktīvi piedalījušies Olaines novada
attīstībā un tā vārda popularizēšanā. Paldies arī pašvaldības
darbiniekiem un domes deputātiem. Paldies uzņēmējiem, izglītības, kultūras un medicīnas
darbiniekiem, skolēniem, spor-

tistiem, pašvaldības uzņēmumu
darbiniekiem, visiem sociāli un
sabiedriski aktīviem iedzīvotājiem.
Ir paveikts nozīmīgs darbs un
daudz darāmā mums vēl ir priekšā. Galvenie mūsu darba vērtētāji esat Jūs – Olaines novada iedzīvotāji.
Nākamais gads nāks ar jauniem
uzdevumiem un izaicinājumiem,
un, tikai sadarbojoties un ieklausoties, mēs varēsim paveikt iecerēto. Uzsākot darbu pie 2014.
gada budžeta, pārskatot mūsu
prioritātes, esam nonākuši pie
secinājuma, ka ar 2014. gadu
vēl lielāku uzmanību pievērsīsim iedzīvotāju sociālās dzīves
kvalitātes uzlabošanai, palielinot
to iedzīvotāju grupu skaitu, kam
dome sniedz sociālo palīdzību

vai piemēro atlaides. Būtiskākais šajā grupā ir ģimenes ar
bērniem, kurām no 2014.gada
tiek palielināti virkne pabalstu
un ieviesti jauni, kā arī piemērotas atlaides nekustamā īpašuma
nodoklim. Mūsu mērķis, iespēju
robežās, ir radīt tādu vidi, kas
veicina demogrāfiskā stāvokļa
uzlabošanu novadā.
Vēlu Jums baltus, skaistus, gaišus un ražīgus Ziemassvētkus
un spēku visu cerību piepildījumam 2014.gadā. Domāsim gaišas domas un būsim vienoti arī
turpmāk.
Patiesā cieņā,
Olaines novada
domes priekšsēdētājs
Andris Bergs

В это особенное время, мы обдумываем события, которые
произошли в этом году в нашем крае и то что ещё предстоит сделать. И в связи с этим
мне хочется поблагодарить
всех тех, кто активно участвовал в развитии Олайнского
края и его популяризации.
Благодарю также работников
самоуправления и депутатов.
Сердечное спасибо хочу сказать предпринимателям, работникам образования, культуры и медработникам, учащимся и спортсменам, всем
социально активным жителям
края.
Проделана значительная работа и многое нам ещё предстоит. Главный наш критерий
– это вы, жители Олайнского
края.

Новый год идёт с новыми задачами и предложениями, и
только в сотрудничестве мы
сможем завершить начатое.
Работая над бюджетом 2014
года и выделяя наши приоритеты, мы пришли к выводу,
что в 2014 году мы ещё большее внимание уделим улучшению социальной сферы наших
жителей, расширив группу
помощи тем, которым дума
предоставляет
социальную
помощь или выделяет льготы
. В этой группе самыми приоритетными являются семьи
с детьми, которым в 2014 году
будет увеличен объём пособий
или введены новые, а также
применены льготы к налогу на
недвижимость. Наша задача, в
рамках возможностей, создать
возможности для роста демографической ситуации в крае.
Желаю вам светлого Рождества и осуществления всех желаний в 2014 году. Будем едины и в дальнейшем!
С уважением,
Председатель Олайнской
краевой думы
Андрис Бергс

OLAINES SLIDOTAVĀ UZSTĀDĪTI AIZSARGSTIKLI
Veiksmīgi noslēdzies Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētais projekts "Drošu un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana Olaines slidotavā vietējiem iedzīvotājiem" (Nr. 13-04-LL37L413101-000012). Projekts tika realizēts, īstenojot LEADER pieeju un biedrības "Pierīgas partnerība" vietējo
attīstības stratēģiju. Projekta rezultātā ir uzstādīti slidotavas aizsargstikli, lai nodrošinātu drošību slidotavas
apmeklētājiem. Projekta rezultātā ikviens varēs justies droši, vērojot hokeja vai rollerhokeja sacensības
un izmantojot Olaines slidotavas piedāvātos pakalojumus.
Projekta kopējās izmaksas sastādīja 10 500,00 LVL bez PVN, no kurām ELFLA līdzfinansējums sastādīja
90% - 9450,00 LVL. Pašvaldības finansējums sastādīja 10% - 1 050,00 LVL, kā arī PVN no kopējām attiecināmajām izmaksām - 2205,00 LVL.

Paaudžu
tikšanās

Globālais
projekts

Sporta
jaunumi

Kopīga darbošanās, kas
veicina sadarbību un sapratni

Izglītības projektā piedalās
Olaines 2. vidusskola

Piedalies sporta pasākumos
un atbalsti savējos!

3. lpp.

4. lpp.

2. lpp.

Invalīdu diena Esi informēts!
2013
Atskats uz pasākumu

5. lpp.

Olaines novada domes saistošie noteikumi

6. lpp.

PAAUDZES
CAURVIJ SADARBĪBA UN
PILNVEIDOŠANĀS
PĀRVĒRTĪBAS MUZEJĀ
Filmēšanas grupa, intervijas,
eksponātu restaurēšana, baļķi,
karavīru manekeni, granātas,
bunkurs.. Muzeju līdz nepazīšanai pārvērš un nepārtrauktā
kustībā ieved jaunās ekspozīcijas "Olaine 1. pasaules kara
laikā" veidošana. Uz jaunās
ekspozīcijas atklāšanu ceļot
laikā un uzzināt daudz jauna
ikviens interesents aicināts 10.
janvārī 15.00.
Ekspozīcija tiek veidota divās
daļās, no kurām pirmā, informatīvā, ļaus uzzināt vairāk un
pārbaudīt savas zināšanas par
vēsturi Olaines apkārtnē 1. pasaules kara laikā, savukārt otrā
katru apmeklētāju ievedīs un
ļaus iejusties tālaika ierakumu
dzīvē, kā arī sniegs vizuālu
baudījumu.
Ekspozīcija veidota no Olaines
apkārtnē atrastām, muzejā restaurētām un interesanti noformētām vēsturiskām vērtībām,
attēlojot pagātnes epizodes.
Tās veidošanā aicināts iesaistī-

ties arī ikviens novadnieks, atnesot un ziedojot kādu ekspozīcijas tēmai atbilstošu, vērtīgu
pagātnes liecību.
Taču eksponāti nav tikai no
zemes izrakti priekšmeti. Katram no tiem ir savs stāsts, par
ko vēstīs arī papildus ekspozīcijai veidota filma, kuras tapšanā iesaistījušies gan muzeja
darbinieki un speciālisti, gan
arī brīvprātīgie. Filma parāda
vēsturi no citas puses, stāstot
par iespējamām versijām, eksponātu nonākšanu vitrīnā, kā
arī ļauj skatītājam ielūkoties
ekspozīcijas tapšanā.
Ekspozīcija ir vēsture ārpus
grāmatu lappusēm, kā arī liecība par bagātīgo pagātnes mantojumu tepat Olaines apkārtnē,
kuru savām acīm aptvert aicināts ikviens interesents. Muzejs, līdzīgi kā teikā par Rīgu,
nekad nebūs gatavs, tas turpina
attīstīties un aicina apmeklētājus izbaudīt dažādus piedāvājumus.

Vai māki aust, pīt Adventes
vainagus, ar krāsu baloniņiem
apgleznot auduma maisiņus,
veidot keramikas izstrādājumus, spēlēt novusu? Ar dažādām prasmēm un ne tikai
dalījās tradicionālā pasākuma
"Paaudžu tikšanās" dalībnieki
šogad 28. novembrī.
"Paaudžu tikšanās" ik gadu
pulcē un aicina uz Olaines vēstures un mākslas muzeju mācību iestāžu, jauniešu organizāciju, biedrību, iestāžu, domes
un pašvaldības pārstāvjus, lai
neformālā gaisotnē iepazītos,
satiktos un pārrunātu sadarbības iespējas. Šī gada pasākumu
organizēja muzejs sadarbībā
ar visu jauniešu organizāciju
pārstāvjiem, tā pamatideja bija,
ka vislabāk varam iepazīties,
viens no otra mācoties un kopīgi darbojoties.
Pasākuma pirmā daļa bija

veltīta vārdu, saliedēšanās un
iepazīšanās spēlēm, ko organizēja Olaines 1. vidusskolas
parlaments. Pasākuma dalībnieki meklēja savstarpējos
dārgumus – kopīgās lietas un
veidoja Olaines gleznu, secinot, ka Olaines novads esam
mēs katrs ar sev saistošajām
iespējām un šeit piedzīvoto.
Pasākuma otrajā un trešajā daļā
dalībnieki varēja viens no otra
mācīties prasmes tēmā "Mana
paaudze" un smelties iedvesmu
no citu organizāciju veiksmes
stāstiem. Neformālā gaisotnē
bija iespēja apgūt veidot Adventes vainagus, Ziemassvētku
eņģelīšus, dekupāžu uz akmeņiem, gleznojumus uz auduma
maisiņiem, spēlēt ALIAS un
novusu, zīmēt acis, izšūt etnogrāfiskās zīmes, mācīties aust,
veidot origami un keramikas
izstrādājumus, kā arī uzzināt

par e-vielām mūsu ikdienas
produktos. Pasākums pamudināja arī uzzināt vairāk par
mūsu pašu novadnieku sasniegumiem projektos un pašiem
iedvesmoties aktivitātēm.
Paldies visām biedrībām, jauniešu organizācijām un iestādēm, kas atsaucās un čakli
piedāvāja pat vairākas prasmes
tēmā "Mana paaudze", dalījās
ar veiksmes stāstiem, aktīvi iesaistījās pasākuma veiksmīgā
organizēšanā un norisē. Paldies arī pašvaldības un domes
pārstāvjiem, kas rada iespēju
aktīvi piedalīties pasākumā.
Neizpratni par to, ka aktīvo
novadnieku un biedrību izrādās tik maz, pārspēj prieks un
pateicība tiem, kas piedalās un
veido mūsu novada ikdienu
krāšņāku.
Paldies un uz tikšanos muzejā!

Saistošie noteikumi Nr. 28
Grozījumi Olaines novada domes 2010. gada 29. septembra
saistošajos noteikumos Nr. 17
"OLAINES NOVADA TERITORIJAS UN
TAJĀ ESOŠO NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI"
Pieņemti ar Olaines novada domes 2013. gada 23. oktobra
sēdes lēmumu (14. prot., 8. 3. p.)
1.

Izdarīt Olaines novada domes 2010. gada 29. septembra
saistošajos noteikumos Nr. 17 "Olaines novada teritorijas
un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi"
šādus grozījumus:
1.1.		izteikt 4.16. apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.16. uzturēt un kopt:
4.16.1. meliorācijas sistēmas;
4.16.2. visu veidu grāvjus (melioratīvos, novadgrāvjus u.c.)".
1.2.
izteikt 4.17. apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.17. lauksaimniecībā izmantojamās (neapstrādātās) zemes platības pļaujamas ne retāk kā divas reizes sezonā, ne vēlāk kā
līdz 30.jūnijam un 20. oktobrim.";
1.3.
papildināt noteikumus ar 4.18. apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.18. transportlīdzekļu īpašnieki vai turētāji, novietojot transportlīdzekli stāvēšanai uz ielas vai pagalmos ilgāk par diennakti, nodrošina teritorijas attīrīšanu no sniega ne mazāk
kā 1m platībā ap transportlīdzekli, lai netiktu traucēta gājēju un transporta satiksme, kā arī ielu un piebraucamo ceļu
kopšana ar mehāniskiem līdzekļiem."
1.4.
aizstāt 10. punktā apzīmējumu un skaitli:
"Ls 250" ar skaitli un vārdu "350 euro";
"Ls 1000" ar skaitli un vārdu "1400" euro.";
2.
Saistošie noteikumi Nr. 28 "Grozījumi Olaines novada
domes 2010. gada 29. septembra saistošajos noteikumos
Nr. 17 "Olaines novada teritorijas un tajā esošo nekustamo
īpašumu uzturēšanas noteikumi".
Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
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Saistošie noteikumi Nr. 36
Grozījumi Olaines novada domes 2009.gada 22.decembra
saistošajos noteikumos Nr.140
"PAR LICENCES UN LICENCES KARTĪTES IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBU PASAŽIERU
PĀRVADĀJUMIEM AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM UN MAKSIMĀLO
TAKSOMETRU PĀRVADĀJUMU TARIFU OLAINES
NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ"
Pieņemti ar Olaines novada domes 2013.gada 27.novembra
sēdes lēmumu (15.prot., 38.1.p.)
Izdarīt Olaines novada domes 2009.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.140 "Par licences un
licences kartītes izsniegšanas kārtību pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un maksimālo taksometru pārvadājumu tarifu Olaines novada administratīvajā teritorijā" grozījumu, aizstājot
2.punktā vārdus un skaitļus "iekāpšana – Ls 1,50 (viens lats piecdesmit santīmu); maksa par vienu
kilometru – Ls 0,50 (piecdesmit santīmu); gaidīšanas stunda Ls 6,- (seši lati)" ar vārdiem un skaitļiem
"iekāpšana – EUR 2.10; maksa par vienu kilometru – EUR 0.70; gaidīšanas stunda EUR 8.50".
Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

OLAINES 2. VIDUSSKOLA – GLOBĀLĀS
IZGLĪTĪBAS PROJEKTA DALĪBNIECE
Noslēdzies Izglītības attīstības
centra (IAC) izsludinātais skolu konkurss līdzdalībai projektā
"Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos". Šo
projektu trīs gadu laikā (2013.2015.) īsteno IAC sadarbībā ar
partneriem Latvijā un ārvalstīs:
LEEDS DEC (Apvienotā Karaliste), Mondo (Igaunija) un
Britu padomi Latvijā. Projekta

mērķis ir veicināt sabiedrības,
īpaši jauniešu interesi un līdzdalību globālajā izglītībā un
sekmēt sabiedrības izpratni par
attīstības jautājumiem.
Konkursa lielais pieteikumu
skaits (123 skolas) ir spilgts
apliecinājums mācību iestāžu
izpratnei par globālās izglītības
aktualitāti un pedagogu gatavībai apgūt zināšanas un pras-

mes, kas nepieciešamas dzīvei
21. gadsimtā. No 2013. gada
oktobra līdzdalībai projektā ir
apstiprināta 21 Latvijas skola (kopā 84 skolotāji), to vidū
arī Olaines 2. Vidusskolas 4
skolotāju komanda: L. Osipova, J. Alute, M. Fominiha un
K. Eihvalde.
Šī un nākamā gada laikā visi
projekta dalībnieki apgūs glo-

bālās izglītības pamattēmas,
būtību un vēsturi: globalizācija, ilgtspējīga attīstība, dažādība starpkultūru aspektā,
taisnīgums, starptautiskā drošība, ilgtspējīga attīstība un savstarpējā mijiedarbība. Iegūtās
zināšanas un prasmes turpmāk
pedagogi aprobēs mācību stundās un ārpusklases pasākumos,
dalīsies ar tām savā skolā un

reģionā, iesaistot vietējo sabiedrību, tādējādi veicinot sabiedrības, īpaši jauniešu izpratni par pasaules kopsakarībām.
Globālā izglītība aicina cilvēkus "skatīties plašāk", meklēt
globāla līmeņa kopsakarības
un analizēt globālo problēmu
cēloņus un sekas, kā arī iegūt
zināšanas un prasmes, kā iesaistīties to risināšanā.

Informācijas resursi internetā:
Izglītības attīstības centrs: www.iac.edu.lv
Projekts "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos": www.globalaizglitiba.lv
Ziņojums attīstības/globālās izglītības aspektu izpēti sociālo zinātņu mācību priekšmetos:
http://www.globalaizglitiba.lv/assets/GlobalaIzglitiba/mateirli/Global-Dimension-A4-gramata2web.pdf
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NODEVA PAR REKLĀMAS IZVIETOŠANU PUBLISKĀS VIETĀS UN VIETĀS, KAS VĒRSTAS PRET PUBLISKU VIETU OLAINES NOVADĀ
Pieņemti ar Olaines novada domes 2013. gada 27. novembra sēdes lēmumu (15. prot., 37.2. p.)
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.

8.11.
8.12.
9.

I. Vispārīgie jautājumi
Šie saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā uzliek
pašvaldības nodevu, nodevas likmi un nodevas maksāšanas kārtību par reklāmas
izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu (turpmāk nodeva), Olaines novada administratīvajā teritorijā.
Noteikumu mērķis ir regulēt un nodrošināt ieņēmumus Olaines novada pašvaldības
(turpmāk – pašvaldība) budžetā no Olaines novada administratīvajā teritorijā
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, izvietotām reklāmām.
Noteikumi neattiecas uz izkārtnēm, kā arī uz funkcionālo informāciju – valsts un
pašvaldības institūciju norādēm (ceļa zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas
tiek izgatavotas un izvietotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Izvietojot un ekspluatējot reklāmas, jāievēro šie noteikumi, Latvijas Republikas
likumi un citi normatīvie akti.
Reklāmas publiskās vietas Olaines novada teritorijā izvietojami tikai ar pašvaldības
būvvaldes atļauju.
II. Nodevas maksātāji un objekts
Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kas izvieto reklāmu publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Olaines novada administratīvajā
teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī citās tam paredzētās vietās.
Nodevas objekts ir reklāma, kas tiek izvietota Olaines novada administratīvajā
teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Olaines
novada administratīvajā teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī citās tam paredzētās
vietās.
No nodevas tiek atbrīvotas fiziskas un juridiskas personas, kuras izvieto
nekomerciālu vizuālu informāciju:
par labdarības pasākumiem;
par Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko konfesiju pasākumiem;
par valsts un pašvaldības rīkotiem vai atbalstītiem mākslu, kultūru, zinātni,
izglītību un sportu veicinošiem pasākumiem;
par dabas (vides) aizsardzību un ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts
konkrētais ražotājs, ražotāja produkts vai pakalpojums);
par veselības aizsardzību vai ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts
konkrētais ražotājs, ražotāja produkts vai pakalpojums);
par valsts un pašvaldības rīkotiem starptautiskiem pasākumiem;
Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos noteiktā obligāti izvietojamā
informācija;
Olaines novada pašvaldības rīkoto pasākumu reklāma un informācija par tiem (arī
svētku noformējums);
norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c.;
par tādu izkārtņu izvietošanu un eksponēšanu, kas izvietots tādā nekustamajā
īpašumā (zemesgabalā vai būvē), kurā atrodas valsts vai pašvaldības iestāde vai
privāta fiziska vai juridiska persona, kura tieši veic saimniecisku darbību, un
attiecīgā reklāma vai reklāmas objekts var saturēt informāciju par iestādes vai
privātās fiziskās vai juridiskās personas nosaukumu, darbības veidu, darba laiku,
pārdodamo produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem un kontaktinformāciju (arī
tīmekļa vietnes adresi
reklāmu vai reklāmas objektu, kas tiek izvietoti uz Olaines novada pašvaldības
informatīvajiem stendiem vai sabiedriskā transporta pieturvietās un ir saskaņota
ar informācijas stendu un/vai sabiedriskā transporta pieturvietu apsaimniekotāju.
uzlīmes uz skatloga rūts iekšpuses vai ārpuses, vai skatloga vitrīnā, un tā var saturēt
informāciju par attiecīgās iestādes vai privātpersonas veiktās saimnieciskās darbības
raksturu, darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem.
Izvietojot 8. punktā norādīto nekomerciālo vizuālo informāciju, kas atbrīvota no
nodevas, informācija par pasākumu sponsoriem un atbalstītājiem (to logotipi,

uzņēmumu nosaukumi, preču zīmes) nedrīkst aizņemt vairāk par 10% no kopējās
vizuālās informācijas platības, un tā jāizvieto norobežotā laukumā plakāta malā.
III. Nodevas likme, koeficienti un aprēķināšanas kārtība
Olaines novada pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu likmes
aprēķināšanas kārtību nosaka Olaines novada dome.
11.
Ziņas par reklāmas vai reklāmas nesēja izmēriem, daudzumu (skaitu), izvietošanas
adresi, kā arī par izvietojamās reklāmas eksponēšanas ilgumu pašvaldības
nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas izvietotājs, kurš atbildīgs par sniegto
ziņu pareizību.
12.
Pašvaldības nodevu par reklāmas, izvietošanu Olaines novada administratīvajā
teritorijā nosaka:
12.1. Parastai, telpiskai reklāmai:
10.

uz gadu
(par katru kvadrātmetru)

uz mēnesi
(par katru kvadrātmetru)

uz dienu
(par katru kvadrātmetru)

EUR 20.00

EUR 2.00

EUR 0.20

12.2. Gaismas reklāma (gaismas kastes un telpiskie objekti ar iemontētu izgaismojumu):
uz gadu
(par katru kvadrātmetru)

uz mēnesi
(par katru kvadrātmetru)

uz dienu
(par katru kvadrātmetru)

EUR 7.00

EUR 0.70

EUR 0.07

12.3. Mobilai reklāmai: uz dienu (par katru kvadrātmetru) EUR 0.30
12.4. Nodeva par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu Olaines novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas
pret publisku vietu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktajā priekšvēlēšanu
aģitācijas periodā noteikta:
12.4.1. Parastā, gaismas reklāma EUR 10.00 (par katru kvadrātmetru)
12.4.2. Mobilā reklāma EUR 10.00 (par katru kvadrātmetru)
13.
Aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus uz Olaines novada
pašvaldības Informatīvajiem stendiem un sabiedriskā transporta pieturvietās.
14.
Aizliegts priekšvēlēšanu aģitācijas periodā novietot galdus, uzsliet teltis un
pārvietojamās nojumes priekšvēlēšanu aģitācijai:
14.1. Olaines 1.vidusskolas stadionā, Zeiferta ielā 4, Olainē, Olaines novadā;
14.2. Olaines 2 vidusskolas stadionā, Skolas ielā 1, Olainē, Olaines novadā;
14.3. Jaunolaines stadionā, Meža ielā 2, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

IV. Nodevas maksāšanas kārtība un kontrole
Pašvaldības nodeva jāmaksā pirms reklāmas izvietošanas.
Reklāmas izvietotājs paziņojumā par pašvaldības nodevu par reklāmu minēto
summu pārskaita Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta kontā vai samaksā
pašvaldības kasē. Nodeva jāsamaksā pilnā apmērā par visu periodu.
Reklāmas objekta ar piesaisti zemei/konkrētai vietai ekspluatācija ir atļauta tikai
tad, kad ir saņemta rakšanas darbu atļauja, saņemta reklāmas izvietošanas atļauja
un samaksāta pašvaldības nodeva.
Kontroli par noteikumu izpildi veic Olaines novada pašvaldības policija.
V. Noslēguma jautājumi
Atzīt par spēku zaudējušiem 2011. gada 23. novembra Olaines novada domes
saistošos noteikumus Nr. 22 "Nodeva par reklāmas un afišu izvietošanu publiskās
vietās Olaines novadā" ar 2013. gada 31. decembri.
Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 34 "Nodeva par reklāmas
izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Olaines
novadā" stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.
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OLAINES BOKSERIEM
PANĀKUMI TURNĪRĀ RIGA OPEN

ZOLES TURNĪRA III UN IZŠĶIROŠĀ KĀRTA
NORISINĀSIES OLAINES PELDBASEINA TELPĀS
Sakarā ar remontdarbiem bērnu un jauniešu sociālā atbalsta
centrā "Olaks", Olaines novada ZOLES TURNĪRA III kārta
tiek pārcelta uz Olaines Peldbaseina telpām (2. stāvs),
Stadiona ielā 2.
Zoles turnīra III kārta norisināsies 15. decembrī, sākums
plkst. 12.00, reģistrēšanās uz vietas no plkst. 11.15.
Sīkāka informācija: 26658689, sports@olaine.lv
OLAINES NOVADA ČEMPIONĀTS ŠAHĀ
21. DECEMBRĪ
Olaines Sporta centrs atgādina, ka 21. decembrī norisināsies
gadskārtējais novada čempionāts ŠAHĀ.
Sacensību vieta – Olaines Kultūras nams, plkst. 11.00,
reģistrēšanās no plkst. 10:15
Sīkāka informācija: 26658689, sports@olaine.lv

Pagājušās nedēļas nogalē Rīgā notika ikgadējais starptautiskais boksa turnīrs "Riga Open-2013".
Tajā piedalījās vairāk nekā 150 sportistu no Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Zviedrijas un Izraēlas.
Turnīrā svara kategorijā līdz 81kg piedalījās boksa kluba "Olimp" pārstāvji Nikita Versockis un
Kaspars Golmeistars trenera Konstantina Versocka vadībā. Diemžēl K.Golmeistaram turnīrs beidzās jau pēc pirmās kārtas, kurā viņš vienlīdzīgā cīņā zaudēja bokserim no Izraēlas. Daudz labāk
veicās N. Versockim – pirmo reizi iegūts "Riga Open" uzvarētāja kauss. Ceļā uz finālu viņš
nokautēja lietuviešu sportistu un ar lielu pārsvaru pieveica bokseri no Zviedrijas. Finālā uzvara tika
piešķirta N. Versockim bez cīņas, jo nebija ieradies pretinieks.

TUVOJAS HOKEJA TURNĪRS
"OLAINES SPORTA CENTRA KAUSS 2014"

Aicinām Olaines novada iedzīvotājus doties un atbalstīt savas iemīļotās hokeja komandas
Olaines Sporta centra rīkotajā amatieru hokeja turnīrā "Olaines Sporta centra kauss 2014".
Turnīrs aizsāksies 9. decembrī un ilgs līdz martam.
Visas spēles norisināsies Olaines Slidotavā, Kūdras ielā 5. Spēļu grafiku un spēļu rezultātus,
aprakstus meklē: www.olainessports.lv mājas lapā, sadaļā "HOKEJS".
Hokeja turnīra draugi – Olaines novada dome, veikals "Nūjas.lv", "Swedbank".

• OLAINES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI •
Saistošie noteikumi Nr. 19

Grozījumi Olaines novada domes 2011. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25
"NODEVAS PAR DOMES UN PAŠVALDĪBAS IZSTRĀDĀTO OFICIĀLO
DOKUMENTU UN BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU"
Pieņemti ar Olaines novada domes 2013. gada 25. septembra sēdes lēmumu (12. prot., 35.1. p.)
Izdarīt Olaines novada domes 2011. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Nodevas par domes
un pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un būvatļaujas saņemšanu" grozījumu, izsakot saistošo
noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:
NODEVAS OBJEKTS UN LIKME:

15. DECEMBRĪ III KĀRTA
GALDA TENISA ČEMPIONĀTAM
Galda tenisa klubs "A-73" sadarbībā ar Olaines Sporta centru
aicina visus galda spēles cienītājus un interesentus piedalīties
galda tenisa turnīrā, kas norisināsies 6 kārtās:
III kārta – 15. decembrī;
IV – VI kārtas – tiks paziņots atsevišķi.
Sacensības norisināsies Jaunolaines Kultūras namā,
plkst. 11.00. Reģistrēšanās sākot no plkst. 10.00 – 10.45.
Ieeja zālē tikai ar sporta apaviem.
Sīkāka informācija: a73olaine@gmail.com, 29352398
NOSKAIDROTI OLAINES NOVADA DAMBRETES
ČEMPIONI BĒRNU UN PIEAUGUŠO GRUPĀS
9. novembrī norisinājās Olaines novada čempionāts dambretes
spēlē. Šogad sacensības notika Olaines Kultūras namā.
Sacensības pārraudzīja un tiesāja pieredzējis dambretes treneris un Latvijas dambretes federācijas pārstāvis Edgars Ratnieks.
Kopā piedalījās 10 pieaugušie dambretes spēlētāji un 6 bērni.
Pieaugušo konkurencē dalību pieteica arī divas daiļā dzimuma
pārstāves. Lai noskaidrotu uzvarētāju pieaugušo grupā, nācās rīkot pārspēli starp šīs dienas līderiem – Igoru Martinovu un Pēteri
Virsi. Jau otro gadu pēc kārtas par Olaines novada dambretes
čempionu kļuva Igors Martinovs, atkal atstājot Pēteri Virsi
godalgotajā otrā vietā. 3. vietu ieguva Genādijs Abuladze.
Arī bērnu grupā norisinājās sīva cīņa, lai noskaidrotu otrās un
trešās vietas ieguvēju, jo trīs dalībniekiem bija vienāds punktu
skaits. Pārliecinošu uzvaru un visa turnīra līdera titulu bērnu
grupā ieguva Andrejs Šohins, otro vietu ieguva Vladislavs Siliņēvičs un godalgojoto trešo vietu izcīnīja Alīna Vanaga.
Rezultāti – www.olainessports.lv mājas lapā.

ATKLĀTA
ZIEMAS SEZONA
OLAINES SLIDOTAVĀ

Olaines slidotava atvērta apmeklētājiem no 21. novembra.
Slidotavas darba laiks un nodarbību grafiks internetā:
http://www.olainessports.lv/lv/slidotava/
Skolēniem sporta stundās slidu noma būs BEZ MAKSAS.
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Nr.
p.k.

1.

Atkārtoti pieprasītie pieņemto domes sēžu protokolu izraksti,
protokolu pielikuma noraksti un kopijas

EUR
Fiziskām Juridiskām
personām personām
1.40 (par 1.40 (par
vienu lapu) vienu lapu)

Trešajai personai izsniegtie pieņemto domes sēžu protokolu izraksti,
protokolu pielikuma noraksti un kopijas

2.80 (par 2.80 (par
vienu lapu) vienu lapu)

Nodevas objekts

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Dokumenti no Olaines novada pašvaldības arhīva:
par vienu A4 lapu
par katru nākamo A4 lapu tam pašam dokumentam
par vienu A3 lapu
par katru nākamo A3 lapu tam pašam dokumentam
Atkārtota izziņa gada laikā par personas deklarēto dzīvesvietu (vienu
3.
reizi gadā bez maksas)
Izziņa no Dzimtsarakstu nodaļas arhīva par laulības, dzimšanas vai
4.
miršanas fakta reģistrāciju (tajā skaitā izziņa par reģistra neesamību
arhīvā)
5.
Izziņa par personas ģimenes sastāvu
6.
Izziņas par dzīvesvietu un ģimenes sastāvu
7.
Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību
8.
Cita veida izziņa par nekustamo īpašumu
9.
Izziņa par plānoto/atļauto īpašuma izmantošanas veidu
10.
Izziņa par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem
Citu pašvaldības vai domes izstrādāto oficiālo dokumentu apliecinātas
11.
kopijas
Būvatļaujas saņemšana:
12.
ģimenes māju, dārza māju jaunbūvēm (ar vai bez palīgēkām), ģimenes
12.1.
māju rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

12.6.
12.7.
12.8.
13.

saimniecības ēku, garāžu u.c.palīgceltņu jaunbūvei, rekonstrukcijai,
renovācijai, restaurācijai un dārza māju rekonstrukcijai, renovācijai
dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja netiek skartas nesošas
konstrukcijas, t.sk.ar funkciju maiņu
dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja tiek skartas nesošas
konstrukcijas, t.sk.ar funkciju maiņu
inženierkomunikāciju (iekšējo, ārējo) izbūvei, rekonstrukcijai (izņemot
MK 01.04.1997. noteikumu Nr. 112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 3.2.2
apakšnodaļā minētās)
Stacionāru reklāmas stendu vai izkārtnes konstrukciju un būvju
uzstādīšanai
Ēku fasāžu renovācijai, t.sk.logu, durvju bloku nomaiņai, mainot to
sākotnējo konstrukciju
Cita veida būvniecībai vai būves nojaukšana
Par atkārtotu, nozaudētās vai nederīgi kļuvušās būvatļaujas
atjaunošanu

Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.

4.20
1.40
7.00
2.80

4.20
1.40
7.00
2.80

1.40

1.40

2.80

-

2.80
2.80
4.20
2.80
7.00
7.00
2.80 (par
vienu lapu)

4.20
2.80
7.00
7.00
2.80 (par
vienu lapu)

21.00

28.00

14.00

28.00

14.00

21.00

21.00

28.00

7.00

14.00

7.00

14.00

14.00

21.00

28.00

56.00

28.00

56.00

LATVIJAS SIEVIEŠU
INVALĪDU ASOCIĀCIJAS
"ASPAZIJA"
OLAINES NODAĻA
ŠOGAD ATZĪMĒ SAVAS
PASTĀVĒŠANAS
15 GADU JUBILEJU

INVALĪDU DIENA 2013

LAIPNI AICINĀTAS VISAS BIJUŠĀS UN ESOŠĀS
DALĪNIECES, KĀ ARĪ ATBALSTĪTĀJI
UZ SVINĪGO PĒCPUSDIENU, KAS NOTIKS
OLAINES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ,
20. DECEMBRĪ, PLKST. 16.00
Saistošie noteikumi Nr. 38

Grozījumi Olaines novada domes 2011. gada 25. maija
saistošajos noteikumos Nr. 10
"PAR MATERIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM
OLAINES NOVADĀ"
Pieņemti ar Olaines novada dome 2013. gada 27. novembra
sēdes lēmumu (15. prot., 38.3. p.)
1. Izdarīt Olaines novada domes 2011. gada 25. maija saistošajos
noteikumos Nr. 10 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines
novadā" šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 10. un 15. punktā saīsinājumu "Ls" un skaitli "100"
ar skaitli un vārdu "150 euro";
1.2. izteikt 12. punktu šādā redakcijā:
"12. Pabalstu 50 euro piešķir un izmaksā personām
80 un 85 gadu jubilejās ."
1.3. izteikt 13. punktu šādā redakcijā:
"13. Pabalstu 75 euro piešķir un izmaksā personām
90 līdz 99 gadu jubilejās un pabalstu 150 euro piešķir
un izmaksā personām 100 gadu un sekojošās jubilejās."
1.4. aizstāt 18. un 32. punktā saīsinājumu "Ls" un skaitli "40"
ar skaitli un vārdu "60 euro";
1.5. aizstāt 19. punktā saīsinājumu "Ls" un skaitli "25"
ar skaitli un vārdu "36 euro";
1.6. izteikt 23. punktu šādā redakcijā:
"23. Pabalsts 72 euro bērna izglītībai un audzināšanai
tiek piešķirts daudzbērnu ģimeņu bērniem sākot no
1. klases vienu reizi mācību gada laikā, ja bērns mācās dienas
apmācības izglītības iestādē."
1. 7. aizstāt 24. punktā saīsinājumu "Ls" un skaitli "180
ar skaitli un vārdu "257 euro";
1.8. aizstāt 25. punktā saīsinājumu "Ls" un skaitli "100"
ar skaitli un vārdu "145 euro";
1.9. aizstāt 27. punktā saīsinājumu "Ls" un skaitli "175"
ar skaitli un vārdu "250 euro";
1.10. papildināt 29. punktu aiz vārdiem "kā trūcīga" ar vārdiem"
vai kā ģimene ar bērniem, kur ģimenes ienākumi
uz vienu cilvēku mēnesī nepārsniedz 170 euro,"
1.11. aizstāt 29.1. apakšpunktā saīsinājumu "Ls" un skaitli "45"
ar skaitli un vārdu "65 euro" un papildināt aiz vārdiem
"tiek piešķirts" ar vārdiem "par sešiem mēnešiem un
izmaksāts";
1.12. izteikt 29.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"29.3. Pabalsts 72 euro bērna izglītībai un audzināšanai tiek
piešķirts aizbildnim par katru aizbildniecībā esošu bērnu
sākot no 1.klases vienu reizi mācību gada laikā, ja bērns
mācās dienas apmācības izglītības iestādē."
1.13. aizstāt 30. punktā saīsinājumu "Ls" un skaitli "300"
ar skaitli un vārdu "430 euro";
1.14. aizstāt 33. punktā saīsinājumu "Ls" un skaitli "15" ar skaitli
un vārdu "25 euro", svītrot vārdu "rīcībnespējīgas" un
papildināt aiz vārda "personas" ar vārdiem
"ar ierobežotu rīcībasspēju’;
1.15. aizstāt 35.1. un 35.2. apakšpunktā saīsinājumu "Ls"
un skaitli "Ls 50" ar skaitli un vārdu "75 euro".
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

PAZIŅOJUMS JURIDISKĀM PERSONĀM –
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM.
Olaines novada pašvaldība dara zināmu, ka pamatojoties uz
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9. panta 1.1 daļu:
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam – juridiskai personai
ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākai saziņai ar nodokļu
administrāciju, paziņot pašvaldībai savu elektronisko pasta
adresi. (olainesdome@olaine.lv vai Olaines novada pašvaldībā
Zemgales ielā 33, Olainē, 228. kab., tel.,67146058)

Aizvadīts jau par tradīciju kļuvušais Starptautiskais Invalīdu dienas pasākums, kas pulcē katru gadu
arvien vairāk cilvēku. Paldies, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas skolēnu padomei par
muzikālo atbalstu. Paldies ritma grupai "Miko" un visiem, kas palīdzēja pasākuma veidošanā un
norisē.
Olaines rūpju bērna ģimeņu atbalsta grupas "Ābolītis" vadītāja Tamāra Krēsliņa

PAR VIENREIZĒJU SVĒTKU PABALSTU PERSONĀM AR INVALIDITĀTI
Saskaņā ar 2013. gada 27. novembra Olaines novada domes sēdes lēmumu (prot. Nr. 15, 4. p.)
personām ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta uz
01.11.2013. deklarēta Olaines novadā un invaliditāte noteikta līdz 31.12.2013. tiek piešķirts vienreizējs svētku pabalsts Ls 20,- (transporta vai
citu izdevumu kompensācijai).
Iesniegumi par svētku pabalstu tiks pieņemti
p/a "Olaines sociālais dienestā" līdz 2014. gada
30. aprīlim.
Lai saņemtu pabalstu, personai ar invaliditāti personīgi vai tās pilnvarotam pārstāvim, vai bērna ar
invaliditāti likumīgam apgādniekam (vecākam)
vai aizbildnim jāvēršas P/a "Olaines sociālais dienests" Zemgales ielā 33, Olaine, 2. stāvā un:

1) jāaizpilda iesniegums;
2) jāuzrāda invaliditāti apliecinošs
dokuments;
3) pilnvara, ja pabalsts tiks izmaksāts
pilnvarotai personai;
4) bērnu ar invaliditāti pārstāvji uzrāda bērna
dzimšanas apliecību vai citu pārstāvību
apliecinošu dokumentu.
Pabalsts tiks izmaksāts gan skaidrā naudā kasē,
gan ar pārskaitījumu uz iesniegumā norādīto bankas kontu.
Neskaidrību un jautājumu gadījumā zvanīt pa tāluņiem: 67146046, 67146047
P/a "Olaines sociālais dienests"

Saistošie noteikumi Nr. 20
Grozījumi Olaines novada domes 2012. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr. 18
"NODEVA PAR OLAINES NOVADA SIMBOLIKAS IZMANTOŠANU"
Pieņemti ar Olaines novada domes 2013. gada 25. septembra sēdes lēmumu (12. prot., 35.2. p.)
Izdarīt Olaines novada domes 2012. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr. 18 "Nodeva par
Olaines novada simbolikas izmantošanu" grozījumu, izsakot saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Nodevas likme par Olaines novada simbolikas izmantošanu katram izgatavojuma veidam ir noteikta
gadā – EUR 28.00."
Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.
Saistošie noteikumi Nr. 29

Grozījumi Olaines novada domes 2011. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5
"Par tirdzniecību publiskās vietās,
tirdzniecības atļauju un nodevu Olaines novadā"
Pieņemti ar Olaines novada domes 2013. gada 23. oktobra sēdes lēmumu (14. prot., 8.4. p.)
1. Izdarīt grozījumus Olaines novada domes 2011. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5
"Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības atļauju un nodevu Olaines novadā" izsakot 12. punktā
tirdzniecības nodevas šādā redakcijā:
Nr.
Nodeva
Tirdzniecības nodevas objekts
p.k.
(Euro )
1. 12.
Tirdzniecības dalībnieki maksā šādas tirdzniecības nodevas:
1.1. 12.1. par vienreizēju tirdzniecību, neizmantojot autotransportu, par vienu dienu
1.40
1.2. 12.2. par vienreizēju tirdzniecību no autotransporta par vienu dienu:
12.2.1. no kravas automašīnas (vai treilera)
7.00
12.2.2. no vieglās automašīnas (vai tās piekabes)
4.20
1.3. 12.3. par vienreizēju tirdzniecību publiskos pasākumos (gadatirgos u. c. pasākumos)
maksa par vienu kv.m.:
2.80
12.3.1. ar rūpnieciski ražotām pārtikas un nepārtikas precēm
12.3.2. ar grāmatām un preses izdevumiem
0.70
2.80
12.3.3. sabiedriskai ēdināšanai
12.3.4. ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas un
1.40
daiļamatniecības izstrādājumiem
12.3.5. ar ziediem, stādiem, košumkrūmiem, eglītēm
1.40
12.3.6. ar alkoholiskiem un tabakas izstrādājumiem
4.20
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.
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Saistošie noteikumi Nr. 35
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2013. gada 27. novembra sēdes lēmumu (15. prot., 37.3. p.)
I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā Noteikumi) nosaka kārtību, kādā piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi un atvieglojuma apmēru atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kas atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliekamas ar nekustamā īpašuma
nodokli.
Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu, saskaņā ar šiem
noteikumiem, pieņem Olaines novada pašvaldības izpilddirektors.

1.

2.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas,
kurām ir piešķirams atvieglojums un tā apmērs
3.
Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātas nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķirami šādos apmēros:
Nodokļa atNodokļu maksātāju kategorijas
vieglojums
(%)
politiski represētajām personām par nekustamo īpašumu, kas ir šīs personas
3.1.
50 % apmērā
īpašumā vai tiesiskā valdījumā mazāk nekā 5 gadus
50 % apmērā
3.2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētājiem
nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem. Vientuļie pensionāri šo saistošo
noteikumu izpratnē ir personas, kurām nav laulātā, nav pilngadīgu bērnu, nav
3.3.
50 % apmērā
citu apgādnieku, nav noslēgts uztura līgums un nav citu personu, ar kurām ir
kopīga deklarētā dzīvesvieta (jāapliecina iesniegumā)
3.4. Nestrādājošām personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti
90 % apmērā
personām, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu vai nestrādā90 % apmērā
3.5. jošo personu ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, kura ir šīs personas vai tās
laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem
3.6. maznodrošinātām personām
90 % apmērā
3.7. Afganistānas kara dalībniekiem
50 % apmērā
3.8. audžuģimenēm
50 % apmērā
nodokļu maksātājam:
1) kuram ir divi nepilngadīgie bērni (ne vairāk par 300 latiem no attiecīgajā
3.9.
50 % apmērā
periodā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas),
2) ja šajā nekustamajā īpašumā abiem bērniem uz taksācijas gada 01.janvāri ir
deklarēta dzīvesvieta.
nodokļu maksātājam:
1) kuram ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni vai nestrādājošie pilngadīgie
bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri apgūst augstāko izglītību pilna laika
3.10.
studijās Latvijas Republikā (ne vairāk par 300 latiem no attiecīgajā periodā 90 % apmērā
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas),
2) ja šajā nekustamajā īpašumā vismaz trim no minētajiem bērniem uz
taksācijas gada 01.janvāri ir deklarētā dzīvesvieta.
Juridiskām personām, par ēkām, kurās ir ieguldītas investīcijas (finanšu līdzekļi):
ēkām
1. jaunu nekustamā īpašuma nodokļu objektu – rūpnieciskās ražošanas ēku un
noliktavu būvniecībā (būvju klasifikācijas kods 1251 vai 1252),
pirmajā gadā
vai
– saskaņā ar
2. īpašumā esošo rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu rekonstrukcijā
likuma "Par
(būves vai tās daļas (virs 50%) pārbūve), renovācijā (būves kapitālais
nekustamā īparemonts ar mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešanu
šuma nodokli"
būvē) vai pārbūvē (tiek radīta jauna būve ar noteiktu funkciju – rūpnieciskās 1.p.2.d.13.pk.
3.11.
ražošanas ēka vai noliktava (būvju klasifikācijas kods 1251 vai 1252)),
ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
otrajā gadā –
1) ēka/būve nodota ekspluatācijā;
50%
2) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda Olaines novada pašvaldības
budžetā par iepriekšējiem taksācijas gadiem;
trešajā gadā –
3) rūpnieciskās ražošanas ēkās notiek rūpniecības preču ražošana un ir
25%
uzsākta saražotās produkcijas realizācija.

4.

Nestrādājošas personas šo saistošo noteikumu izpratnē ir personas, kuras nesastāv darba tiesiskajās attiecībās taksācijas gadā.

III. Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma piešķiršanas kārtība
5.
Fiziskai personai nekustamā īpašuma atvieglojumu piešķir:
5.1. tikai par to nekustamo īpašumu, kurā tā ir deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Olaines novada administratīvajā teritorijā uz taksācijas gada 01.janvāri;
5.2. ja nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda Olaines novada pašvaldības budžetā par iepriekšējiem taksācijas gadiem;
5.3. tikai par to nekustamo īpašumu, kurš netiek izmantots saimnieciskajai darbībai un no kura netiek gūti cita veida ienākumi (iznomāts, izīrēts, nodots
patapinājumā).
6.
Personai, kura vēlas saņemt nekustamā īpašuma atvieglojumu - līdz taksācijas gada 1.oktobrim Olaines novada pašvaldībā, jāiesniedz motivēts rakstveida iesniegums. Iesniegumam jāpievieno dokumentu kopijas, kas apliecina
atvieglojuma piešķiršanas pamatu.
7.
Juridiskām personām, lai saņemtu 3.11.punktā noteikto nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu, jāiesniedz – akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā,
rūpniecības ražošanas ēku gadījumā -apliecinājums par rūpniecisko preču
ražošanu un pierādījumi par saražotās produkcijas realizāciju.
8.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir tikai par vienu no minētajām atvieglojuma kategorijām, pēc atvieglojuma saņēmēja izvēles.
9.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir par visu taksācijas gadu,
izņemot 3.6. punktā minētas personas, kurām atvieglojumu piešķir par to
periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam,
saskaņā ar Olaines novada Sociālā dienesta izsniegtu izziņu.
10. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par šajos Saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos sniegto ziņu patiesumu.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

12.
13.

IV. Atteikums piešķirt atvieglojumu
Olaines novada pašvaldības izpilddirektors atsaka piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, ja:
nodokļa maksātājs ir sniedzis nepatiesu informāciju;
nodokļa maksātājs neatbilst nevienai 3.punktā norādītajai kategorijai;
tiek pieprasīts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums par nekustamo īpašumu, kurā nav nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta;
nodokļa maksātājam ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi Olaines novada
pašvaldības budžetā par iepriekšējiem taksācijas gadiem.
tiek pieprasīts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums par nekustamo īpašumu, kurš Olaines novada domes noteiktajā kārtībā ir atzīts par vidi degradējošu;
nodokļa maksātājs pēc atkārtotā pašvaldības rakstiskā pieprasījuma nav iesniedzis dokumentu kopijas (uzrādot dokumenta oriģinālu), kas apliecina
atvieglojuma piešķiršanas pamatu, un pašvaldība tos nevar iegūt ar saviem
spēkiem, vai tas prasa nesamērīgu pašvaldību resursu patēriņu.
V. Noslēguma jautājumi
Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku Olaines novada 2013.
gada 23.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 "Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanas kārtību Olaines novadā" (1.prot., 28.1.p.).
Šie Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 01.janvārī un tiek publicēti Olaines
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Olaines Domes Vēstis", bezmaksas bukletā un ievietoti Olaines pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv.

Saistošie noteikumi Nr. 39

Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
IZSOLA SEV PIEDEROŠA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “STACIJA BALOŽI 2” - 3, Stūnīšos,
Olaines novadā, nomas tiesības uz 12 gadiem.

Grozījumi Olaines novada domes 2010. gada 28. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. 7
"Par p/a "Olaines sociālais dienests" sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un izcenojumiem"
Pieņemti ar Olaines novada domes 2013. gada 27. novembra sēdes
lēmumu (15. prot., 38.4. p.)

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā 33, 1.stāvā, Apmeklētāju un informācijas centrā
vai Olaines pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
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Izdarīt Olaines novada domes
2010. gada 28. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 7 "Par p/a "Olaines sociālais dienests" sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
izcenojumiem" šādus grozījumus:
aizstāt 3. punktā saīsinājumu
"Ls" un skaitli "8,42" ar skaitli
un vārdu "11,98 euro" un saīsinājumu "Ls" un skaitli "1,65" ar
skaitli un vārdu "2,35 euro";
aizstāt 4.punktā saīsinājumu
"Ls" un skaitli "1,63" ar skaitli
un vārdu "2,32 euro" un papildināt aiz vārda " sniegšanu" ar
vārdiem "par vienu ēdienreizi";
aizstāt 5. punktā saīsinājumu
"Ls" un skaitli "0,30" ar skaitli un
vārdu "0,43 euro" un papildināt
aiz vārdiem "bez ienākumiem" ar
vārdiem "par vienu ēdienreizi";
aizstāt 7. punktā saīsinājumu
"Ls" un skaitli "0,30" ar skaitli
un vārdu "0,43 euro" un papildināt aiz vārda "klientiem" ar vār-

diem "par vienu ēdienreizi";
1.5. aizstāt 10. punktā saīsinājumu
"Ls" un skaitli "0,70" ar skaitli
un vārdu "1 euro";
1.6. aizstāt 15. punktā saīsinājumu
"Ls" un skaitli "0,10" ar skaitli
un vārdu "0,14 euro" un saīsinājumu "Ls" un skaitli "0,86" ar
skaitli un vārdu "1,22 euro";
1.7. aizstāt 16. punktā saīsinājumu
"Ls" un skaitli "0,21" ar skaitli
un vārdu "0,30 euro";
1.8. aizstāt 18.1. apakšpunktā saīsinājumu "Ls" un skaitli "5" ar
skaitli un vārdu "7,11 euro";
1.9. aizstāt 18.2. apakšpunktā saīsinājumu "Ls" un skaitli "10,00"
ar skaitli un vārdu "14,23 euro";
1.10. aizstāt 19.1. apakšpunktā saīsinājumu "Ls" un skaitli "2,00" ar
skaitli un vārdu "2,85 euro";
1.11. aizstāt 19.2. apakšpunktā saīsinājumu "Ls" un skaitli "4,00" ar
skaitli un vārdu "5,70 euro".
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2014. gada 1. janvārī.

• OLAINES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI •
Saistošie noteikumi Nr. 26
Grozījumi Olaines novada domes 2010. gada 25. augusta
saistošajos noteikumos Nr. 16
"Olaines novada sabiedriskās kārtības un
sanitārās tīrības noteikumi"
Pieņemti ar Olaines novada domes 2013. gada 23. oktobra
sēdes lēmumu (14. prot., 8.1. p.)
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1. 7.

1.6.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Izdarīt Olaines novada
domes 2010. gada 25. augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 "Olaines novada sabiedriskās kārtības
un sanitārās tīrības noteikumi" grozījumus:
7. punktā: aizstāt skaitli
un vārdu "25.00 latiem"
ar skaitli un vārdu "35.00
euro";
8. punktā: aizstāt skaitli
un vārdu "no 30.00 latiem
līdz 250.00 latiem" ar
skaitli un vārdu "no 40.00
euro līdz 350.00 euro";
9. punktā: aizstāt skaitli un vārdu "250.00 latiem" ar skaitli un vārdu
"350.00 euro";
10. punktā: aizstāt skaitli
un vārdu " no 5.00 lati līdz
50.00 latiem" ar skaitli un
vārdu "no 7.00 euro līdz
70.00 euro";
11. punktā: aizstāt skaitli
un vārdu "50.00 latiem"
ar skaitli un vārdu "70.00
euro";
12. punktā: aizstāt skaitli
un vārdu "25.00 latiem"
ar skaitli un vārdu "35.00
euro";
13. punktā: aizstāt skaitli un vārdu "100.00 latiem" ar skaitli un vārdu
"140.00 euro";
14. punktā: aizstāt skaitli
un vārdu "50.00 latiem"
ar skaitli un vārdu "70.00
euro";
16. punktā: aizstāt skaitli
un vārdu "30.00 latiem"
ar skaitli un vārdu "40.00
euro";
17. punktā: aizstāt skaitli un vārdu "250.00 latiem" ar skaitli un vārdu
"350.00 euro";
18. punktā: aizstāt skaitli
un vārdu "25.00 latiem"
ar skaitli un vārdu "35.00
euro";
19. punktā: aizstāt skaitli un vārdu "no 5.00 la-

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

2.

tiem līdz 50.00 latiem" ar
skaitli un vārdu "no 7.00
euro līdz 70.00 euro";
21. punktā: aizstāt skaitli
un vārdu "no 10.00 latiem līdz 50.00 latiem" ar
skaitli un vārdu "no 15.00
euro līdz 70.00 euro";
22. punktā: aizstāt skaitli
un vārdu "no 10.00 latiem līdz 50.00 latiem" ar
skaitli un vārdu "no 15.00
euro līdz 70.00 euro";
23. punktā: aizstāt skaitli
un vārdu "no 20.00 latiem līdz 100.00 latiem"
ar skaitli un vārdu ".no
30.00 euro līdz 140.00
euro";
24. punktā: aizstāt skaitli
un vārdu "50.00 latiem"
ar skaitli un vārdu "70.00
euro";
25. punktā: aizstāt skaitli
un vārdu "50.00 latiem"
ar skaitli un vārdu "70.00
euro";
26. punktā: aizstāt skaitli
un vārdu "no 10.00 latiem līdz 50.00 latiem" ar
skaitli un vārdu "no 15.00
euro līdz 70.00 euro";
27. punktā: aizstāt skaitli
un vārdu "30.00 latiem"
ar skaitli un vārdu "40.00
euro";
28. punktā: aizstāt skaitli
un vārdu "no 10.00 latiem
līdz 100.00 latiem" ar
skaitli un vārdu "no 15.00
euro līdz 140.00 euro";
30. punktā: aizstāt skaitli
un vārdu "no 10.00 latiem
līdz 100.00 latiem" ar
skaitli un vārdu "no 15.00
euro līdz 140.00 euro";
31. punktā: aizstāt skaitli
un vārdu "no 10.00 latiem
līdz 100.00 latiem" ar
skaitli un vārdu "no 15.00
euro līdz 140.00 euro";
Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Saistošie noteikumi Nr. 27
Grozījumi Olaines novada domes 2010. gada 25. augusta
saistošajos noteikumos Nr. 14
"Dzīvnieku turēšanas un nodevas par
dzīvnieku turēšanu samaksas noteikumi
Olaines novadā"
Pieņemti ar Olaines novada domes 2013. gada 23. oktobra
sēdes lēmumu (14. prot., 8.2. p.)
1.

Izdarīt Olaines novada domes 2010. gada 25. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 14 "Dzīvnieku turēšanas un nodevas par dzīvnieku turēšanu samaksas noteikumi Olaines novadā" grozījumus:
šādā redakcijā:
1.1. aizstāt 6. punktā apzīmējumu un skaitli: "Ls 1.00" ar skaitli un
vārdu "1.40 euro";
1.2. aizstāt 7. punktā apzīmējumu un skaitli: "Ls 0.50" ar skaitli un
vārdu "0.70 euro";
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Saistošie noteikumi Nr. 37
Grozījumi Olaines novada domes 2012. gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8
"Par sociālās palīdzības piešķiršanas un saņemšanas kārtību
Olaines novadā"
Pieņemti ar Olaines novada domes 2013. gada 27. novembra sēdes lēmumu (15. prot., 38.2. p.)
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

1.15.
1.16.

Izdarīt Olaines novada domes 2012. gada
25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par
sociālās palīdzības piešķiršanas un saņemšanas kārtību Olaines novadā" šādus grozījumus:
papildināt ar 9.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā: "9.3.3. Zobu protēzista pakalpojumi."
papildināt 15. punktu aiz vārdiem "par dzīvokli" ar vārdiem ‘‘vai atsevišķu dzīvojamo
telpu dzīvoklī";
aizstāt 14. punktā saīsinājumu "Ls" un skaitli
"40" ar skaitli un vārdu "60 euro";
aizstāt 16. punktā saīsinājumu "Ls" un skaitli
"150" ar skaitli un vārdu "215 euro";
papildināt ar 16.3. apakšpunktu šādā redakcijā: "16.3. ģimenēm ar bērniem, ja ģimenes ienākumi uz vienu cilvēku mēnesī nepārsniedz
170 euro, un kuras atbilst šo noteikumu
16.2.1.-16.2.3. apakšpunktos noteiktajam.";
aizstāt 17. punktā saīsinājumu "Ls" un skaitli
"200" ar skaitli un vārdu "285 euro";
aizstāt 20.1., 20.2 un 25.3. apakšpunktā saīsinājumu "Ls" un skaitli "40" ar skaitli un
vārdu "60 euro";
svītrot 20.2. un 25.2. apakšpunktā vārdus " uz
vienu cilvēku";
aizstāt 20.3. apakšpunktā saīsinājumu "Ls"
un skaitli "60" ar skaitli un vārdu "90 euro";
aizstāt 20.4. apakšpunktā saīsinājumu "Ls"
un skaitli "80" ar skaitli un vārdu "115 euro";
aizstāt 20.5. apakšpunktā saīsinājumu "Ls" un
skaitli "100" ar skaitli un vārdu "145 euro";
aizstāt 24. punktā saīsinājumu "Ls" un skaitli
"100" ar skaitli un vārdu "145 euro";
aizstāt 25. punktā saīsinājumu "Ls" un skaitli
"30" ar skaitli un vārdu "45 euro" un svītrot
vārdus "vai zobu protēzista";
papildināt ar 251. punktu šādā redakcijā: "25.1
Pabalstu zobu protēzista pakalpojumiem piešķir pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz valstī
noteikto minimālo algu, 12 mēnešu periodā
līdz 80 euro par katru personu".
svītrot 27. punktā vārdu "Trūcīgiem" un aizstāt saīsinājumu "Ls" un skaitli "1" ar skaitli
un vārdu "3 euro";
izteikt 29. punktu šādā redakcijā:
"29. Ēdināšanas pabalsts skolās:
29.1. tiek piešķirts bērniem no trūcīgām ģimenēm un bērniem no ģimenēm, kur ģimenes ienākumi uz vienu cilvēku mēnesī nepārsniedz 170 euro, ja bērns:
29.1.1. nav sasniedzis 18 gadu vecumu, izņemot Olaines novada pašvaldības izglītības
iestāžu izglītojamie, kuri turpina saņemt pabalstu līdz Olaines novada pašvaldības izglītības iestādes absolvēšanai;
29.1.2. apgūst izglītību Olaines novada vai

ārpus Olaines novada teritorijas tuvāk pamatdzīvesvietai esošajā citas pašvaldības izglītības iestādē.
29.2. tiek piešķirts mācību gada laikā Olaines
novada domes noteiktajā apmērā katru mēnesi par faktiski apmeklēto dienu skaitu:
29.2.1. 100% apmērā trūcīgām ģimenēm par
periodu, kad ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss;
29.2.2. 50% apmērā uz trim mēnešiem ģimenēm ar bērniem, kur ģimenes ienākumi uz
vienu cilvēku nepārsniedz 170 euro mēnesī."
1.17. izteikt 30. punktu šādā redakcijā: "30. Ēdināšanas pabalsts pirmskolas izglītības iestādēs:
30.1 tiek piešķirts bērniem no trūcīgām ģimenēm un bērniem no ģimenēm, kur ģimenes ienākumi uz vienu cilvēku mēnesī nepārsniedz
170 euro, ja bērns apmeklē Olaines novada
vai ārpus Olaines novada teritorijas tuvāk pamatdzīvesvietai esošo pirmsskolas izglītības
iestādi;
30.2. tiek piešķirts Olaines novada domes
noteiktajā apmērā katru mēnesi par faktiski
apmeklēto dienu skaitu:
30.2.1. 100% apmērā trūcīgai ģimenei par periodu, kad ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes
statuss;
30.2.2. 70% apmērā uz trim mēnešiem ģimenēm ar bērniem, kur ģimenes ienākumi uz
vienu cilvēku nepārsniedz 170 euro mēnesī."
1.18. aizstāt 31. un 38. punktā saīsinājumu "Ls" un
skaitli "30" ar skaitli un vārdu "45 euro";
1.19. izteikt 35. punktu šādā redakcijā: "35. Pabalsts 72 euro bērna izglītībai un audzināšanai tiek piešķirts bērniem no trūcīgām ģimenēm un bērniem no ģimenēm, kur ģimenes ienākumi uz vienu cilvēku mēnesī nepārsniedz
170 euro, sākot no 1. klases, ja bērns:
35.1. nav sasniedzis 18 gadu vecumu, izņemot Olaines novada pašvaldības izglītības
iestāžu izglītojamie, kuri var saņemt pabalstu
līdz Olaines novada pašvaldības izglītības
iestādes absolvēšanai;
35.2. mācās dienas apmācības izglītības iestādē."
1.20. izteikt 36. punktu šādā redakcijā: "36. Pabalstu izmaksā vienu reizi mācību gada laikā."
1.21. svītrot 37. punktā vārdus "uz vienu cilvēku";
1.22. svītrot 38. punktā saīsinājumu "Ls", skaitli
"15" un vārdus "mēnesī vai";
1.23. papildināt 41. punktu aiz vārda "piešķirts" ar
vārdiem ‘‘par mirušu personu un izmaksāts";
1.24. aizstāt 41.1. un 41.2. apakšpunktā "Ls" un
skaitli "100" ar skaitli un vārdu "145 euro";
1.25. aizstāt 41.3. apakšpunktā saīsinājumu "Ls" un
skaitli "200" ar skaitli un vārdu "285 euro".
2.
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada
1. janvārī.

Saistošie noteikumi Nr. 21
Grozījumi Olaines novada domes 2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 21
"Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta
veicināšanai Olaines novadā"
Pieņemti ar Olaines novada domes 2013. gada 25. septembra sēdes lēmumu (12. prot., 35.3. p.)
Izdarīt Olaines novada domes 2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par atbalsta
sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta
veicināšanai Olaines novadā" šādus grozījumus:
izteikt saistošo noteikumu 9. punktu šādā redakcijā:
"9. Finansiālais atbalsts individuālajiem sportistiem tiek piešķirts sekojošos apmēros:
9.1. līdz EUR 500,- gadā vienam sportistam, ja viņam pēdējā gada laikā bijuši panākumi valsts
nozīmes sacensībās – iegūtas no 1. līdz 3. vietai;
9.2. līdz EUR 1000,- gadā vienam sportistam,
ja viņam pēdējā gada laikā bijuši panākumi
starptautiskas nozīmes sacensībās (Pasaules
čempionāts, Eiropas Čempionāts, Pasaules
Kauss, Eiropas kauss, u.tml.) – iegūtas no

1. līdz 3. vietai."
izteikt saistošo noteikumu 10. punktu šādā redakcijā:
"10. Finansiālais atbalsts vienai sporta komandai
tiek piešķirts līdz EUR 3000,- gadā saskaņā ar
komandas iesniegto izdevumu tāmi un attiecīgā sporta veida nolikumu."
izteikt saistošo noteikumu 12. punktu šādā redakcijā:
"12. Juridiskām personām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirtais finansiālais atbalsts
gadā nedrīkst pārsniegt EUR 150,- uz vienu
Olaines novadā deklarēto personu, kurai šī juridiskā persona nodrošina sporta aktivitātes."
izteikt saistošo noteikumu 27.punktu šādā redakcijā:
"27. Noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 1. jan
vāri."
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Pasākumi Olaines novadā decembrī
KAD
01.12.-30.12.
02.12.-27.12.
03.12.- 04.01.

11.12.-18.12

KAS
Sadarbība ar bērnu / jauniešu un vecāku žūrijas ekspertiem
"Ciemos pie trollīšiem". Grāmatu izstāde par troļļiem (1.-4. kl.)
"Kopaina". Iespieddarbu izstāde Andrim Kolbergam – 75 (dzim. 1938.)
"Tu paņem manu sirdi kā mazu putnēnu sev"
Grāmatu izstāde Jānim Anmanim – 70 (dzim. 1943)
"Dvēsele daudzkāršojas". Plaša iespieddarbu izstāde latviešu dzejniekam,
rakstniekam Edvardam Virzam (1883-1940)
Ziemassvētku un gadu mijas laikā tematiskas izstādes;
bibliotēkas draugu tikšanās "Kādu dziesmu dziedāsim Ziemassvētku vakarā?"
Dziesmu un dzejas grāmatu izstāde veltīta ziemas saulgriežiem
2013. gadā bibliotēkā lasītākie jaunieguvumi
Literatūras izstāde.

14.12. plkst. 12:00

Ziemassvētku darbnīcas bērniem

15.12. plkst. 12:00

Pasākums bērniem "Ziemassvētku brīnums kopā ar Jums"

03.12.- 04.01.
03.12.- 04.01.
10.12.-14.01.

17.12. plkst. 17:00

Literāri tematiska izstāde "Vienīgā izeja ir ķerties pie ieročiem"
Rakstniekam scenāristam Andrim Kolbergam – 75 (1929)
"Kad Svētvakars pār zemi staigā"
Ziemassvētkiem veltīta grāmatu izstāde (1.-6.kl.)
Jauniešu gada balva

18.12. plkst. 18:00

Muzikāla izrāde "Kaķīša dzirnaviņas"

16.12.- 20.12.
16.12.-03.01.

21.12. plkst. 14:00
21.12. plkst. 18:00

"Nav dots uzrakstīt kaut ko lēnu un mierīgu"A.Kolbergs
21. dec. rakstniekam, scenogrāfam Andrim Kolbergam – 75 (1938.)
Sanāksim kopā un iedegsim prieku! Eglīšu, telpu rotājumu izstāde.
Informatīvi, izklaidējoša pēcpusdiena veltīta Ziemas saulgriežiem
Zitas Errsas baleta studijas koncerts
Ziemassvētki. Bluķa vakars

22.12. plkst. 17:00

Ziemassvētku koncerts "Mans Ziemassvētku stāsts"

19.12.-30.12.
20.12.

27.12. plkst. 16:00
27.12. plkst. 18:00
27.12.-31.12.

Ziemassvētku tradīcijām veltīta tematiska izstāde
Katru gad’ no jauna, Kristus bērniņš nāk,
Pie mums zemē ļaunā un mūs svētīt sāk! Ziemassvētki
Gada noslēguma pasākums – bibliotēkas draugu tikšanās
MVS "Piruete" koncerts
Jaunā Gada gaidīšanai veltīta tematiska izstāde "Sagaidīsim Jauno Gadu!"

28.12. plkst. 18:00

Vecgada koncerts "Olga un Diāna Pīrāgs, Žoržš Siksna"

28.12. plkst. 20:00

Vecgada atpūtas vakars kopā ar Valmieras teātra aktieri Elmāru Kokinu

23.12. -27.12.

KUR
Bērnu lit. nodaļa
Bērnu lit. nodaļa
Olaines bibliotēka
Olaines bibliotēka
Olaines bibliotēka
Olaines bibliotēka
Gaismu bibliotēka
Olaines bibliotēkas bērnu
literatūras nodaļa
Olaines kultūras nams
Ieeja bez maksas
Jaunolaines bibliotēka
Bērnu lit. nodaļa
Olaines Kultūras centrs
Jaunolaines kultūras nams
Biļete Ls 3,00
(cenā iekļauta dāvana)
Gaismu bibliotēka
Sociālais dienas centrs "Gaismas"
Gaismu bibliotēka
Jaunolaines kultūras nams
Pie Jaunolaines Kultūras nama
Olaines kultūras nams
Ieeja bez maksas
Jaunolaines bibliotēka
Olaines bibliotēka
Jaunolaines kultūras nams
Jaunolaines bibliotēka
Jaunolaines kultūras nams
Ieeja bez maksas
Olaines kultūras nams
Ieejas maksa Ls 3,00

Aicinām sekot līdzi pasākumiem www.olaine.lv sadaļā "Pasākumi" un informācijas stendos.

Olaines
novada dome

Es satiku Tevi, liekas nejauši
Bet ar katru dienu pārliecinos,
Tas viss jau bija paredzēts pirms tam.
Tu runā. Es arī!
Tu smejies, es arī!
Un tā mēs kopā esam.
/ Agnese Marhele /

sveic ZELTA kāzās
Leokadiju un Edvardu Gaidukus!

(Laulība noslēgta 1963.gada 12.novembrī Grodņas apgabala
Novogrudas rajona Daņiloviču ciema padomē);

Gaļinu un Juriju Masļeņņikovus!

(Laulība noslēgta 1963.gada 12.novembrī Čeļabinskas pilsētas
Sovetskoje rajona civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļā);

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā
no 05.11.2013. līdz 09.12.2013. reģistrētie mirušie
Aristarhova Dara, 68 gadus veca, 26.11.2013
Dejevs Georgijs, 43 gadus vecs, 23.11.2013
Drugoveiko Kirjans, 78 gadus vecs, 22.11.2013
Fadejeva Aleksandra, 79 gadus veca, 13.11.2013
Frīdenbergs Edgars, 76 gadus vecs, 21.11.2013

Jerjomina Ludmila, 61 gadus veca, 02.12.2013
Krutikova Zinaida, 90 gadus veca, 17.11.2013
Novorževskis Andris, 66 gadus vecs, 05.11.2013
Ozerova Ņina, 91 gadus veca, 29.11.2013
Popoka Sofija, 78 gadus veca, 06.12.2013

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!
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Olaines
novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
decembrī

70. gadskārtā
Bautru Irminu
Borisovu Mariju
Larionovu Fjodru
Laužuku Dzintru
Lučko Antoņinu
Bedrīti Ritu
Traistaru Mihailu
Trifonovu Vladimiru
75. gadskārtā
Dibaņinu Aleksandru
Gusevu Lidu
Hvostovaju Valentinu
Kiseļevu Vadimu
Kokinu Tamāru
Kokurinu Jeļenu
Meikšāni Gaidu
Ņesterovu Genadiju
Osmani Pēteri
Parhomenko Anatoliju
Puriņu Mirapiju
Smilgu Ēriku
Staninu Valentinu
Strelkovu Ninu
Vītolu Visvaldi
Zakovsu Zentu
80. gadskārtā
Čupinu Nelli
Gaiduku Edvardu
Golovinu Ekaterinu
Indrišonoku Annu
Karļinu Valeriju
Kostinu Valentīnu
Murānu Antonu
Pļavnieci Ernu
Vasinu Ņinu
Vilaua Ilgu
85. gadskārtā
Kalniņu Ausmu
Konstantīnovu Pjotru
Miņinu Jevgeņiju
Zihelmani Nadeždu
90. gadskārtā
Ivanovu Anafeju
95. gadskārtā
Biti Natāliju
96. gadsārtā
Daudišu Broņislavu

Olaines novada pašvaldības
informatīvs izdevums
"Olaines domes vēstis"
Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus sūtiet
uz e-pastu: olainesdome@olaine.lv
vai zvaniet pa tālr. 67146026,
67146022.

